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AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL 
 

VOOR WIE? WELKE TERMIJNEN? WELKE PREVENTIETAKEN 
 

Ja en niet bij 

arbeidswegongeval

Ongeval

Type ongeval
Ernstig arbeidsongeval

(criteria: zie volgende bladzijde)

“gewoon” arbeidsongeval en 

arbeidswegongeval

Werkgever onder paritair comité

bouwsector?

Of ongeval op TMB ? (inclusief personeel

 uit de openbare sector)

Of slachtoffer is uitzendkracht ?

Of slachtoffer is student te werkgesteld

 in de privé-sector ?

Nee of bij 

arbeidswegongeval

FOD WASO (privé sector) Onmiddellijk als dodelijk of met blijvende arbeidsongeschiktheid Binnen de 8 werkdagen
Geen kopie voor inspectie

BETROKKEN PARTIJEN

PREVENTIETAKEN

Omstandig verslag ernstig 

arbeidsongeval

IDPBW als PA niv 1 of 2

EDPBW als PA niv. 3

--

--

--

--

FOD WASO (openbare sector) Onmiddellijk als dodelijk of met blijvende arbeidsongeschiktheid Geen kopie voor FOD WASO tenzij AO op TMB Geen kopie voor inspectie

Verzekeraar (privé) Binnen de 8 werkdagen na AO Binnen de 8 werkdagen na AO Binnen de 8 werkdagen na AO

Verzekeraar (openbare sector) Zo snel mogelijk Zo snel mogelijk Zo snel mogelijk

EDPBW Kopie zonder bijzondere termijn Kopie zonder bijzondere termijn Kopie zonder bijzondere termijn

FOD economie Onmiddellijk indien “ongeval met elektriciteit” Onmiddellijk indien “ongeval met elektriciteit” Onmiddellijk indien “ongeval met elektriciteit”

Andere situaties Indien ioniserende stralingen Indien ioniserende stralingen Indien ioniserende stralingen

Ongevalsteekkaart 
(1)

-- Indien werkverlet > 4 dagen Indien werkverlet > 4 dagen

Onderzoek arbeidsongeval 

(niet ernstig)

-- IDPBW voor bedrijven groep A en B

EDPBW voor bedrijven groep C en D indien 

arbeidsongeschiktheid > 4 dagen

--

--

 
 

(1) De AO aangifte kan dienen als ongevalsteekkaart op voorwaarde dat deze inhoudelijk voldoet aan de bepalingen van bijlage 4 van het K.B. van 27/03/1998 betreffende 
de IDPBW 
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CRITERIA ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL 
 

Arbeidsongeval

Geeft 

aanleiding tot 

de dood ?

ERNSTIG 

ARBEIDSONGEVAL

Is er een direct verband met volgende materieel agens ?

* steigers of bovengrondse constructies (codes 02.00 tot 02.99)

* graafwerken, sleuven, putten, onderaardse gangen, tunnels of

  ondergrondse wateromgeving (codes 03.01 tot 03.03)

* installaties (codes 04.00 tot 04.99)

* machines of toestellen (codes 05.00 tot 05.99, 07.00 tot 07.99, 

  10.00 tot 10.99)

* systemen voor gesloten of open transport en opslag (codes 

  11.00 tot 11.99, 14.10 en 14.11)

* voertuigen voor transport over land (codes 12.00 tot 12.99)

* chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, 

  biologische stoffen (codes 15.00 tot 15.99, 19.02 en 19.03)

* veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting (codes 16.00 tot 16.99)

* wapens (code 17.05)

* dieren, micro-organismen, virussen (codes 18.03, 18.04 en 18.05)

Is er een direct verband met

* elektrische storing, brand, explosie (codes 10 tot 

  19)

* overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, 

  verdampen, vrijkomen (codes 20 tot 29)

* breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het 

  betrokken voorwerp (codes 30 tot 39)

* verlies van controle over een machine, vervoer- of 

  transportmiddel, handgereedschap, , voorwerp 

  (codes 40 tot 44)

* vallen van personen van hoogte (code 51)

* gegrepen of meegesleept worden door een 

  voorwerp of de vaart daarvan (code 63)

Geeft aanleiding tot

blijvend letsel

tijdelijk letsel

* vleeswonden met verlies van weefsel die aanleiding geven tot een meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 013)

* botbreuken (codes 020 tot 029)

* traumatische amputaties (verlies van ledematen) (code 040)

* afzettingen (code 041)

* schuddingen en inwendige letsels die in afwezigheid van behandeling levensbedreigend kunnen zijn (code 053)

* schadelijke effecten van elektriciteit die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 054)

* brandwonden die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid of chemische of inwendige   

  verbrandingen of bevriezingen (codes 060 tot 069)

* acute vergiftigingen (codes 071 tot 079)

* verstikkingen en verdrinkingen (codes 081 tot 089)

* effecten van straling (niet thermische) die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code102)

Geen ernstig 

arbeidsongeval

NEE

JA

NEE

JA NEE

NEEJA

JA
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PROCEDURE AANGIFTE ARBEIDSONGEVALLEN BRANDWEERZONE 
 

 

Arbeidsongeval 

Ernstig arbeidsongeval 

Contacteer onmiddellijk onze 
interne preventieadviseur 
 
Robin Vandebroek 
robin.vandebroek@bwol.be  
tel. 089/65 33 27- 0471/67 41 08 

Leg de activiteiten stil 

Interne preventieadviseur + 
hiërarchische verantwoordelijke 
nemen verdere stappen zoals 

hierboven beschreven 

Ongeval 

Formulier arbeidsongevallen dient ASAP 
ingevuld te worden door de 

sectorverantwoordelijke samen met het 
slachtoffer en de hiërarchische 

verantwoordelijke op de interventie of 
plaats van het gebeuren 

Behandelende arts 
dient medisch attest 

op te stellen 

HR dienst doet aangifte bij de 
arbeidsongevallenverzekering 

Stuur de ingescande documenten meteen naar onze interne preventiemedewerker 
Marc Prinsen, marc.prinsen@zuidwestlimburg.be én naar de personeelsdienst: 
personeelsdienst@zuidwestlimburg.be. Geen originele documenten naar de 
personeelsdienst sturen. Deze voeg je toe aan je persoonlijk dossier in Abifire. 

Verwittigen kas van onderlinge hulp BVV 
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